
Superhelg med 100-årsfeiring 
av Finnmark idrettskrets! 
Lakselv 18.-19. oktober 2019! 
 
Fordi idretten i Finnmark er inne i et helt spesielt år slår vi sammen Superhelga med 100-årsfeiring av 
Finnmark idrettskrets! I løpe av helga blir det spennende foredrag, debatt, kurs og aktiviteter rettet mot folk 
som er glad i idrett. På lørdag blir det jubileumsseminar i kultursalen som avsluttes med en festmiddag på 
Lakselv Hotell. Årets røde tråd er «Verdier».  

 

Fredag 18. oktober Lakselv Hotell 
Kl. 18:00-20:00 
Store møterom Lakselv Hotell 
«Hvordan påvirker de voksnes adferd, engasjement og 
holdninger barna?» med Mads Andreassen, Norges 
idrettsforbund. 
 
 
Presentasjon av idrettsavtaler med NIF, Hertz, SAS og 
Scandic. Det blir også Quiz med flott premie.   
 

Kl. 18:00-20:00 
Lakselvstua Lakselv Hotell 
KlubbAdmin basiskurs 
Gjennomgang av funksjonalitet og muligheter, hvordan 
komme i gang, innstillinger, utvalg, meldinger mm. 
Med Veronje Kelly. 
 

Kl. 20:30 Uhøytidelig middag på hotellet. Finnebiff på menyen og innslag av levende musikk med Børge Eieland 

 

Lørdag 19. oktober  
Kl. 09:00-12:00  
Store møterom Lakselv 
Hotell 
Gjennomgang av Idrettens 
lover og regler  
Viktige regler og 
retningslinjer for idretten, 
Lovendringer og krav mm.  
Med Trond Østgård.  

Kl. 09:00-12:00 
Lakselvstua Lakselv Hotell 
KlubbAdmin fakturering  
Gjennomgår fakturering 
fra KlubbAdmin, 
betalingsmetoder, 
oppsett av utvalg, purring, 
kreditering, eksport 
muligheter, bilagsrapport 
mm. Med Veronje Kelly. 

 Kl 09.00-10.30 
Storhallen 
Tips og ideer til aktivitet 
og lek for barn!  
Anne Johansen og  
Daniel Strand. 

Kl. 10.30-12:00 
Storhallen  
Basistrening og motorikk 
med Sigurd Beldo og Tor 
Oskar Thomassen ved 
Idrettshøgskolen, UiT 
Norges arktiske 
universitet og OLT Nord. 

Kl 12:00-13:00 Lunsj på Lakselv Hotell  

 

 

 

 

     Roger Albrigtsen              Kjetil Linnes              Tor Oskar Thomassen        Mads Andreassen              Roger Finjord 

 



Kl.14.30-18.00 Jubileumskonferansen i Kultursalen på Lakselv Skole 
Konferansier er Roger Finjord! 
Disse bidrar: May-Bente Eriksen som er leder i Finnmark idrettskrets. Barn fra Lakselv fremfører en gammel 
idredrettspolitisk sang. Roger Albrigtsen tar for seg idrettsglede i Finnmark gjennom 100 år. Artist Kjetil Linnes 
spiller, Tor Oskar Thomassen fra tar for seg fremragende idrettsprestasjoner gjennom 100 år, Rakel Birkeli 
forteller om sin idrettsreise og Mads Andreassen fra Norges idrettsforbund gir oss en innføring i fire veivalg som 
skal prege idretten i fremtiden.  
Det blir pauseservering i kultursalen.  
 

Kl. 20:00 100-årsfeiring med festmiddag på Lakselv Hotell, med utdeling av hederstegn og 
underholdning!  
Meny:  
Forrett: Porsangerfisket Kongekrabbe formet som en ball med frisk salat og avokadokrem, toppet med soyasaus 
Hovedrett: Langtidsstekt reinstek servert med rødvinssaus, fløtegratinerte poteter, dampede rotgrønnsaker og 
rosenkål 
Dessert: Lokalt plukkede multebær som multekrem servert med hjemmelaget kjeks 
 
Utdeling av hederstegn. 
Underholdning/ dans etter middagen – med artist Kjetil Linnes.  

 
 

   

                                                                 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Rakel Birkeli 


